
Via do Aluno 

TERMO DE COMPROMISSO 
XVI Encontro Nacional da ANPOF, de 27 a 30 de outubro de 2014. 

 

Eu, _________________________________________________________, Matrícula: ______________, 

inscrito no CPF sob o N.º ________________________ e RG N.º _________________________ afirmo:  

 

1. Ter condições de subsistência (alojamento, alimentação, transporte, e outros) para permanência 

em Campos do Jordão/SP durante a viagem (26 de outubro a 1º de novembro de 2014).  

2. Estar no local e horário marcado para PARTIDA e RETORNO do ônibus.  

3. Não expor a imagem da UFG ou dos passageiros a qualquer situação de constrangimento.  

4. Favorecer e cooperar para a segurança e boa convivência dos passageiros.  

5. Obedecer aos pedidos feitos pelos Representantes da UFG (TAE e Motoristas).  

6. Portar carteira de identidade.  

7. Responsabilizar pelos danos materiais por mim ocasionados e co-responsabilizar pelos danos 

materiais atribuídos ao ônibus, cujo autor não seja identificado. Neste caso, todos os ALUNOS 

passageiros do ônibus farão um rateio de todo prejuízo.  
 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e que assumo total responsabilidade por 

meus atos durante a viagem e a citada estadia.  

 

Goiânia, ______________________ de 2014.  

 

 

_____________________________________________ 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Via da Secretaria 

TERMO DE COMPROMISSO 
XVI Encontro Nacional da ANPOF, de 27 a 30 de outubro de 2014. 

 

Eu, _________________________________________________________, Matrícula: ______________, 

inscrito no CPF sob o N.º ________________________ e RG N.º _________________________ afirmo:  

 

1. Ter condições de subsistência (alojamento, alimentação, transporte, e outros) para permanência 

em Campos do Jordão/SP durante a viagem (26 de outubro a 1º de novembro de 2014).  

2. Estar no local e horário marcado para PARTIDA e RETORNO do ônibus.  

3. Não expor a imagem da UFG ou dos passageiros a qualquer situação de constrangimento.  

4. Favorecer e cooperar para a segurança e boa convivência dos passageiros.  

5. Obedecer aos pedidos feitos pelos Representantes da UFG (TAE e Motoristas).  

6. Portar carteira de identidade.  

7. Responsabilizar pelos danos materiais por mim ocasionados e co-responsabilizar pelos danos 

materiais atribuídos ao ônibus, cujo autor não seja identificado. Neste caso, todos os ALUNOS 

passageiros do ônibus farão um rateio de todo prejuízo.  
 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e que assumo total responsabilidade por 

meus atos durante a viagem e a citada estadia.  

 

Goiânia, ______________________ de 2014.  

 

 

_____________________________________________ 


